Ano das Estrelas, da bondade, da responsabilidade e do amor, fevereiro de 2012.

Minhas amadas sementes:
O que vocês pediram hoje? Para começarmos a semana, nada melhor que fazermos pedidos com base em desejos que se realizarão. É preciso se preparar com vitaminas e aqueles que estão no verão devem beber
muito líquido, água, sucos; e os que estão saindo do inverno devem continuar ainda tomando sopas, bons caldos e muita vitamina C.
O primeiro desejo deve ser para vocês e para tanta gente que vocês conhecem. Há
tantos países que necessitam que certamente aquela estrela de papel que vocês usaram para
escrever vai ser pequena.

Vou compartilhar com vocês uma historinha que aconteceu comigo. Em minha estada
em Zaragoza, tive que ir a um 6º andar – coincidência do 6. Havia três senhores esperando o
elevador junto conosco. O elevador chegou e o que aconteceu? Eles entraram primeiro e nós,
depois. Já sei, minhas queridas sementes, que a nova educação diz que “cada um por si e
Deus por todos”; que atualmente se perderam, não existem mais, as bases tão honoráveis que
os nossos pais e nossa sociedade nos deram. Mas vocês me conhecem, eu não consegui me
conter e comentei: “Que alegria poder ver que os burros ainda vão na frente e as mulheres
atrás. Esta é a lei da vida, está escrito na Bíblia”. Quando o elevador chegou ao 6º andar,
para onde eles também iam, dos três senhores, por assim dizer, dois saíram na frente, como
bons burros, e o terceiro disse: “Por favor, senhoras, passem”. Voltei-me e lhe agradeci.
Mais uma vez não consegui me calar e disse a ele: “Obrigada, senhor, hoje você alegrou o
meu dia!” Para mim é uma grande alegria. É um detalhe, mas me faz recordar de coisas tão
agradáveis. Esta é a base da humanidade para fazermos a diferença entre animal e homem:
A EDUCAÇÃO. Não é que os homens sejam obrigados a ficar de joelhos. Não estamos na
época cavalheiresca nem do romantismo, mas precisamos nos diferenciar de alguma forma.
Voltamos novamente aos neandertais? Não, minhas sementes, sei que vocês são uma maravilha e que levam isso em conta. Em cada curso em cada país que temos visitado tenho recebido a doçura de vocês por sua educação, por sua delicadeza, por esses detalhes que trazem
dentro de si e colocam em prática. Todos os guias, hotéis, maleteiros, choferes me perguntam
de vez em quando: “De onde vocês são? São tão diferentes da sociedade!” Isso para mim é
uma recompensa, é a minha alegria e queria compartilhá-la com vocês, minhas sementes,
minhas estrelas: É CLARO QUE VOCÊS SÃO DIFERENTES!

Sempre que há jovens presentes eu comento isso, mas é evidente que com os I-pad,
mp3, mp4 e ppppp não me ouvem, mas essas palavras nunca vão por água abaixo e, se eles
retiverem alguma coisa, vão acabar colocando em prática. A educação é um respeito muito
bonito. Nós nos assustamos quando vemos em alguns filmes que os negros eram proibidos de
sentar nos ônibus. Hoje isso é normal. Então, por que não colocamos em prática esse tipo de
educação e de humanidade?

Há umas palavras que li e que dizem: “Nós nos escondemos para fazer amor, mas não
nos escondemos para a violência. Matamos à vista de todos, destruímos diante de todo o
mundo, mas nos escondemos para fazer amor”. Minhas queridas sementes, é necessário ter
um pouco de intimidade e de pudor, mas é preciso ir além da frase. Por que não refletimos
antes de cometer certos erros? O amor é algo maravilhoso, não se privem dele, demonstrem
carinho, deem uma palavra amorosa, um beijo, um olhar, um roçar de mãos e se deem as
mãos para fazerem um bom passeio. Se as previsões matemáticas funcionam, nos restam
poucos anos para podermos ter comunicação, ou seja, o petróleo, que faremos sem o petróleo? Como nos comunicaremos? Utilizaremos os tambores da África como antigamente. Teremos que começar a aprender agora! Não se envergonhem de amar! Sempre existiu o carinho e a educação.

É o ano da bondade. Por que é o ano da bondade? Já tivemos bastante dela no ano
passado com a crise. Temos que acertar alguma coisa? NÃO. Deixemos os políticos e lutemos nós para que nossa alma possa fazer o Trabalho. Não se pode parar o mundo, mas podemos sempre contar com nossos anjos!
Aproveitem o sol os que estão na praia, pois ele nos dá muitas vitaminas, aumenta as
plaquetas e nos dá muita energia. E nós que estamos terminando o inverno, pão torrado com
alho e azeite de oliva é o nosso antibiótico natural que pode ser comido no café da manhã, no
lanche da tarde ou no jantar. E sorrir muito.
Minhas estrelas, pensamento, palavra, obra. Estou certa de que esse coração permanece aberto e cada vez mais cheio de generosidade, de responsabilidade e de amor. Não tenham medo da responsabilidade. É o mesmo que nos levantarmos, ingerirmos nossos alimentos, nos deitarmos. Isso é responsabilidade. Se não a assumíssemos, nosso motor interno e
externo não funcionaria. A vida é a mesma! Não tenham medo! A responsabilidade é a de
evitar tudo o que possa causar dano como o álcool, o tabaco, as drogas, o medo. Fortaleçam
a esperança nos projetos e sigam em frente. Confiem e sejam bondosos com vocês mesmos!
Envio a vocês a músicas dos cincerros das vacas que estão aqui ao meu redor e dessas árvores - que se chamam ‘carvalho’ - para que lhes deem essa força ainda maior ao Chacra 6.
Com todo o meu amor

La Jardinera

